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Sårbehandlingsprodukter 
Vissa medicintekniska produkter: De nedan uppräknade produkterna kan ersättas med likvärdiga 
produkter med samma funktion.  (Om inte likvärdig produkt kan användas står kommunen för 
kostnaden för ordinerad produkt) För övriga ordinerade produkter och tillbehör bär regionen 
kostnadsansvaret. Mer information finns i Samverkansavtal 2021-2022 

Produkt Används vid Kostnad 

Kommun 

Kostnad 

Region 

Absorbtionsförband 
 - DryMax soft 

Används vid rikligt vätskande 
sår. 

 
X 

 

Bakterie- och svampbindande 
förband 
 - Idosorb (pasta, kompress) 
 - Sorbact (gelkompress, kompress, 
tork, tamponad, absorbtionsförband)  
 - Sorbact kirurgförband (4x5 cm) 

Infekterade sår och vid 
svampinfektion under byst 
eller i hudveck. Sorbact 
kirurgförband används vid 
postoperativa sår. 

 
X 

 

Debrisoft - sårrengörande kompress Debridering av sår X  
Film 
 - Tegaderm roll 

Rena sår. X  

Fixationsförband med sårbäddsskydd 
 - Mepore Film&Pad (4x5 cm) 

Postoperativa sår. X  

Hydrofiber 
 - Aquacel 
 - Aquacel Ag (max 3 veckors 
behandling) 
 - Aquacel Band (1 cm och 2 cm) 
 - Aquacel Extra  
 - Sorbalgon 

Rena eller infekterade sår 
som vätskar. Aquacel Ag 
skall ha läkarordination och 
behandling utvärderas efter 
tre veckor. 
 

X  

Hydrogel 
 - Prontosan Gel 

Fibrinbelagda, nekrotiska 
eller smärtsamma sår. 

X  

Hydrokolloid 
 - Duoderm Standard 
 - Duoderm Thin 
 - Duoderm Signal 
 - Duoderm Pasta  
 - Tegaderm Foam Adhesive 
 - TenderWet Plus (upprensande) -
PolyMem 

Rena eller fibrinbelagda sår, 
lätt till måttligt vätskande. 
Dock försiktighet vid 
diabetes eller arteriella sår. 
 

X  

Kolförband utan Ag 
 - Carboflex 

Infekterade, måttligt 
vätskande, illaluktande sår. 

X  

Kompress med polyesterfilm 
 - Solvaline 
 
 

Lätt vätskande sår och även i 
kombination med andra 
sårvårdsprodukter som 
fuktspärr 

X  

Polyuretanskum 
 - Mepilex XT 
 - Mepilex ag 
 - Mepilex lite 
 - Mepilex Border 
 - Mepilex border lite 

Mepilex till måttligt 
vätskande sår, Mepilex Ag till 
infekterade sår, obs! 
Läkarordination. Mepilex Lite 
och Border lite till torra eller 
minimalt vätskande sår. 

X  
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Produkt Används vid Kostnad 

Kommun 

Kostnad 

Region 

 - Mepilex border Sacrum 
 - Mepilex Transfer 
 - Allevyn Plus Cavety 
 

Mepliex Border till måttligt 
till rikligt vätskande sår. 
Border Sacrum till trycksår. 
Allevyn till djupa sårhålor. 
Versiva till måttligt till rikligt 
vätskande sår. 

Salvkompress 
 - Jelonet 

Rena, torra sår 
 

X  

Silikonkompress 
 - Mepitel One (Transparent, kan ligga 
i såret 14 dagar, vidhäftning på en 
sida) 

Rena sår. 
 

X  

 

 

Benlindning 
Vissa medicintekniska produkter: De nedan uppräknade produkterna kan ersättas med likvärdiga 
produkter med samma funktion.  (Om inte likvärdig produkt kan användas står kommunen för 
kostnaden för ordinerad produkt) För övriga ordinerade produkter och tillbehör bär regionen 
kostnadsansvaret. Mer information finns i Samverkansavtal 2021-2022 

Produkt Används vid Kostnad 

Kommun 

Kostnad 

Region 

Amputationsbinda - typ Lastodur  X  
Högelastisk - typ Dauer 
 

För kompression till 
patienter med säkerställd 
cirkulation. 

X  

Lågelastisk - typ Comprilan eller typ 
Rosidal K 

För kompression till 
patienter med 
ankel/armindex över 0.8. 

X  

Mellanelastisk - typ Corban 
självhäftande 

Kompression till pat med 
säkerställd cirkulation, 
används ofta tillsammans 
med salvstrumpor. 

X  

Tubgas Hudskydd X  

Tubifast Tubbandage, används ofta 
över annan 
kompressionslindning för att 
öka hållfastheten. 

X  
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Vätskor och lösningar 
Vissa medicintekniska produkter: De nedan uppräknade produkterna kan ersättas med likvärdiga 
produkter med samma funktion.  (Om inte likvärdig produkt kan användas står kommunen för 
kostnaden för ordinerad produkt)  För övriga ordinerade produkter och tillbehör bär regionen 
kostnadsansvaret. Mer information finns i Samverkansavtal 2021-2022 

Produkt Används vid Kostnad 

Kommun 

Kostnad 

Region 

Alsolsprit 10 mg/ml   X  
Alsollösning 10 mg/ml  X  
Bad- och duscholja  X  
Kaliumpermanganat 0,05 mg/ml Enl ordination X  
Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml  X  
Klorhexidinsprit 5 mg/ml Vid provtagning X  
Medicinsk bensin  X  
Natriumklorid  X  
Prontosan (vätska) Vid sårtvätt och omslag X  
Sterilt vatten Vid ex kuffning av KAD X  
Ättiksyrelösning (5 mg/ml)  Enl ordination och/ eller vid 

pseudomonas 
X  

 

Salvor 
Vissa medicintekniska produkter: De nedan uppräknade produkterna kan ersättas med likvärdiga 
produkter med samma funktion.  (Om inte likvärdig produkt kan användas står kommunen för 
kostnaden för ordinerad produkt)  För övriga ordinerade produkter och tillbehör bär regionen 
kostnadsansvaret. Mer information finns i Samverkansavtal 2021-2022 

Produkt Används vid Kostnad 

Kommun 

Kostnad 

Region 

Hirudoid (OBS! Risk för allergi) Vid tromboflebit. X  
Hydrocortison Vid röd och irriterad hud X  
Inotyol Vid irriterad och fuktskadad 

hud 
X  

Barriärfilm och spray, typ Secura Hudskydd runt sårkanter X  
Svampmedel - receptfritt Vid svampinfektioner på hud 

och i hudveck 
X  

Vit vaselin Vid torr och känslig hud X  
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Tillbehör 
Vissa medicintekniska produkter: De nedan uppräknade produkterna kan ersättas med likvärdiga 
produkter med samma funktion.  (Om inte likvärdig produkt kan användas står kommunen för 
kostnaden för ordinerad produkt)  För övriga ordinerade produkter och tillbehör bär regionen 
kostnadsansvaret. Mer information finns i Samverkansavtal 2021-2022 

Produkt Används vid Kostnad 

Kommun 

Kostnad 

Region 

                             Tillbehör till injektioner och infusioner 
Droppställning  X  
Grippernålar  Infusionsnålar till Port-A-

Cath 
X  

Infusionsaggregat  X  
Injektionstork/Spritsudd   X  
Kombi-/universalpropp  X  
Sprutor och kanyler - olika storlekar 
och modeller  

X  

Trevägskran  X  

Venflon  X  
                               Tillbehör till urinkateterisering 
Katetrar (KAD och tappning)  X  

Kateteriseringsset 
 

X  

Övriga tillbehör för kateterisering, 
spolning och RIK (Ren Intermittent 
Kateterisering)  

X  

                             Tillbehör till syrgasbehandling 
Slemsug för vuxna (över 18 år) samt 
tillhörande förbrukningsprodukter  

X  

Syrgaskateter  X  
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Vissa apoteksvaror 
 Vissa medicintekniska produkter: De nedan uppräknade produkterna kan ersättas med likvärdiga 
produkter med samma funktion.  (Om inte likvärdig produkt kan användas står kommunen för 
kostnaden för ordinerad produkt)  För övriga ordinerade produkter och tillbehör bär regionen 
kostnadsansvaret. Mer information finns i Samverkansavtal 2021-2022 

Produkt Används vid Kostnad 

Kommun 

Kostnad 

Region 

Blodstillande vadd Näsblödning X  

Instillagel/Xylocaingel KADsättning och 
smärtsamma sår 

X  

Spolvätskor  X  

Uro-Tainer Enl ordination vid 
KADspolning 

X X Ordinerande 
enhet 

Ordinerad provtagning 
Vissa medicintekniska produkter: De nedan uppräknade produkterna kan ersättas med likvärdiga 
produkter med samma funktion.  (Om inte likvärdig produkt kan användas står kommunen för 
kostnaden för ordinerad produkt)  För övriga ordinerade produkter och tillbehör bär regionen 
kostnadsansvaret. Mer information finns i Samverkansavtal 2021-2022 

 

Praktisk tillämpning vid hämtning av provtagningsmaterial på landstingets laboratorier: Vacuumrör 
och kanyler för blodprovtagning hämtas lämpligen på närliggande laboratorium. Vid större mängder 
(flera förpackningar av respektive vara) rekommenderas att materialet hämtas på något av länets 
sjukhuslaboratorier. Alternativt meddelas beställning, t ex skickas ett fax, till aktuellt laboratorium på 
vårdcentral en vecka innan varorna ska hämtas, för att säkerställa att tillräcklig mängd lagerhålls. 

 

Produkt Används vid Kostnad 

Kommun 

Kostnad 

Region 

Picc- Line provtagning (material med 
från ordinerande enhet) 

  X 

Urinprovtagningsset (U-Monovette)   X 
Vacuumrör   X 
Venprovtagningsset med och utan 
hållare och olika längder på slang  

 X 

Eclips med eller utan hållare 
(jämförbar med vingnål)  

 X 

Övriga tillbehör ex spritsuddar, stasar 
och rörvaggor  

X  
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Ordinerad insulininjektion och blodsockermätning 
Vissa medicintekniska produkter: De nedan uppräknade produkterna kan ersättas med likvärdiga 
produkter med samma funktion.  (Om inte likvärdig produkt kan användas står kommunen för 
kostnaden för ordinerad produkt)  För övriga ordinerade produkter och tillbehör bär regionen 
kostnadsansvaret. Mer information finns i Samverkansavtal 2021-2022 

Produkt Används vid Kostnad 

Kommun 

Kostnad 

Region 

Blodsockerstickor ( ordinerat av 
läkare/diabetessköterska) 

  X 

Kanyl till insulininjektion (ordinerat av 
läkare/diabetessköterska) 

Som utförs av patient 
 

 X 

Sticksäker kanyl till insulininjektion 
(ordinerat av 
läkare/diabetessköterska) Som utförs av personal 

X  

Lancett till blodsockermätning 
(ordinerat av 
läkare/diabetessköterska)  

 X 

Övriga tillbehör  X  
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Gastronomikatetrar, portar och sonder/obrutet nutritionsstöd / 
tillhörande utrustning 
Vissa medicintekniska produkter: De nedan uppräknade produkterna kan ersättas med likvärdiga 
produkter med samma funktion.  (Om inte likvärdig produkt kan användas står kommunen för 
kostnaden för ordinerad produkt)  För övriga ordinerade produkter och tillbehör bär regionen 
kostnadsansvaret. Mer information finns i Samverkansavtal 2021-2022 

Gastronomikatetrar, portar och sonder: Regionen ansvarar alltid medicinskt och ekonomiskt för 
gastronomikatetrar och nasogastriska sonder. Beställning av gastronomiport görs hos 
endoskopimottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad eller sjukhusen i Arvika eller Torsby. Vid 
beställning ska patientens namn och personnummer uppges samt vilken produkt som avses. 

Obrutet nutritionsstöd: Regionen tillhandahåller sondnäring samt vid behov (beslutas av dietist) 
kosttillägg/berikningsprodukter/konsistensgivare, för fem vardagar i samband med utskrivning från 
sjukhus och vid förändrad/ny ordination till personer med hemsjukvård. Upphandlade produkter 
Särnär, se aktuellt avtal. Dessa avtal uppdateras årligen. 

Produkt Används vid Kostnad 

Kommun 

Kostnad 

Region 

                                      Tillbehör utrustning 
Med tillhörande utrustning avses den utrustning som kan behövas i samband med sondmatning, 
till exempel: 
Lån av sondmatningspump (från 
företaget som levererar aggregaten)  

X  

Droppställning/upphängning för 
sondnäringsförpackning  

X  

Container/tom behållare för t.ex. 
sondnäringsblandningar  

X  

Pumpaggregat  X  
Gravitationsaggregat (ej för pump)  X  
Spruta för vatten/läkemedel  X  
Matningsadapter  X  
Matningsslang  X  
Matningsspruta  X  
Bolusadapter för att fylla 
matningsspruta  

X  

Secure Lock, koppling till 
matningsslang  

X  

Kopplingsslang Mickey  X  
Väska för mobilt bruk  X  
                      Total parenteral nutrition (TPN), produkter/tillbehör 
Injektionsvätska NatriumKlorid 9mg/ml    X 
Injektionsvätska heparin 100 IE/ml   X 
Volympump med tillhörande aggregat   X 
Övriga tillbehör till TPN  X  
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Syrgas 
Vissa medicintekniska produkter: De nedan uppräknade produkterna kan ersättas med likvärdiga 
produkter med samma funktion.  (Om inte likvärdig produkt kan användas står kommunen för 
kostnaden för ordinerad produkt)  För övriga ordinerade produkter och tillbehör bär regionen 
kostnadsansvaret. Mer information finns i Samverkansavtal 2021-2022 

Produkt Används vid Kostnad 

Kommun 

Kostnad 

Region 

                                      Syrgasbehandling 
Syrgas i flaska   X (recept) 
Syrgaskoncentrator   X 
Flytande syrgas   X (recept) 
Stroller   X (recept) 
Flödesväljare   X 
Befuktare (apparat som kopplas till 
ventilator för att inandningsluften ska 
bli befuktad)  

X  

                           Tillbehör syrgas    

Syrgasgrimma  X  
Syrgasmask  X  
Syrgaskateter  X  
Syrgastratt  X  
Syrgasslang  X  
Svirvelkoppling (koppling mellan slang 
och grimma)  

X  

Adapter (tillbehör till sugslangar)  X  
Skydd till grimma  X  
Polstringstejp (mollskin 2 mm)  X  
Ryggsäck   X 
Informationsmaterial syrgas   X 
Saturationsmätare (POX)   X 
Skylt "Syrgas i hemmet"  X  
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Fri luftväg/andningsstöd/trachealkanyl/talventil 
Vissa medicintekniska produkter: De nedan uppräknade produkterna kan ersättas med likvärdiga 
produkter med samma funktion.  (Om inte likvärdig produkt kan användas står kommunen för 
kostnaden för ordinerad produkt)  För övriga ordinerade produkter och tillbehör bär regionen 
kostnadsansvaret. Mer information finns i Samverkansavtal 2021-2022 

Produkt Används vid Kostnad 

Kommun 

Kostnad 

Region 

                                     Inhalationsutrustning 
Inhalationsutrustning   X 
                                     Fri luftväg    

Trachealkanyl   X 
Kanylband  X  
Y-kompress  X  
Luftfuktare (näsa)  X  
Talventil   X   
Talventil, filter   X   
Spruta till befuktning   X   
Slemsug   X   
Sugkateter   X   
Öronpinnar   X   
Kompress för rengöring   X   
Hostapparat eller perkutionsapparat     X 
Koksalt   X   
Klorhexidinsprit   X   
                                          Andningsstöd    

Hemrespirator     X 
Batteri     X 
Andningsmask (behandlingsmask till 
ventilator 

    X 

Band till andningsmask   X   
Befuktare (apparat som kopplas till 
ventilator för att inandningsluften ska bli 
befuktad) 

  X   

Sekretpåsar till Pleurx Katheter     X 
Pleurx dränageslang, låsbar     X 
Pleurx ventillock     X 
forts. Fri luftväg/andningsstöd/ 
trachealkanyl/talventil  
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                                  Trachealkanyl    

Kanylband   X   
Y-kompress   X   
Luftfuktare (näsa) (används när inte 
patienten har talventil eller ventilator 
påkopplad) 

  X   

Talventil   X   
Talventil, filter   X   
Sprutor till befuktning (för att droppa ner 
koksalt i trachelkanylen i samband med 
sugning) 

  X   

Slemsug   X   
Öronpinnar   X   
Kompress för rengöring   X   
Connector   X   
Flextub   X   
Bakteriefilter   X   
Slangset   X   
                             Provox(talventil)    

Kassett / näsa 
 - Hi Flow (7241, 7290) 
 - Provox Micron HME (influensatider) 
(7248) 

   
X 
X 

  

Stomaskydd (7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 
7256, 7265) 

  X   

Borste   X   
Duschskydd   X   
Topz   X   
Mesoft kompress   X   
Skinprep   X   
Remove   X   
NaCl   X   
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